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Készült: a Polgármesteri Hivatal dísztermében, 2016. szeptember 21-én 16 óra 04 perc 

kezdettel, a Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

Ü L É S É R Ő L 
 

Jelen vannak:  

Bere Károly polgármester,  

Ibrányi Éva alpolgármester,  

Bere Katalin képviselő,  

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő,  

Suchné Szabó Edit képviselő, 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő, 

Vida Imre képviselő. 

 

SZMSZ szerint tanácskozási joggal meghívott: 
Dr. Blága János jegyző 

 

SZMSZ szerint állandó meghívottak: 

Balázsi László unitárius lelkész, Gazsóné Kovács Andrea bölcsődevezető, Lévainé Homoki 

Éva HJVKKI igazgató, Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény 

Üzemeltetési Kft. ügyvezetője 

 

Napirendekhez meghívottak:  
Fehér László aljegyző, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető, Vízer Istvánné szociális 

csoportvezető, Csák Zsolt műszaki csoportvezető, Dr. Földesi Szabolcs Füzesgyarmati Sport 

Klub elnökségi tagja, Dányi Nelli Agrostart Szociális Szövetkezet elnökségi igazgatója 

 

Jegyzőkönyvvezető: Papp Ágnes köztisztviselő 

(A jegyzőkönyv hangfelvétel után készült.) 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket, és a lakosságot. 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 képviselővel határozatképes. Zs. Nagy Sándor 

képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen. Vida Imre kéápviselő jelezte, hogy 

késve érkezik. Javasolja, hogy vegyék fel napirendre a bejelentések közé a Füzesgyarmati 

Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására benyújtott pályázatokat 

véleményező bizottság létrehozásáról szóló döntést, valamint az ingatlanok értékesítésével, 
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illetve visszavásárlásával kapcsolatos döntéseket. Kéri, hogy aki a meghívó szerinti napirendi 

pontokat a kiegészítéssel elfogadja, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a napirendeket megtárgyalásra elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. szeptember 21-i ülésén 

az alábbi napirendeket tárgyalja meg:  

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 

 

2. Tájékoztató a Füzesgyarmati Sport Klub munkájáról 

Előadó: Szekeres Sándor elnök 

 

3. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. sz. módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

4. Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

5. Szavazatszámláló Bizottsági tagság felülvizsgálatáról 

Előadó: Dr. Blága János jegyző (Helyi Választási Iroda Vezetője) 

 

6. Az 512/30 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról és a létrejövő 512/35 hrsz.-ú 

ingatlan állami tulajdonba adásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

7. Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

8. A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2016/17-es nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

9. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban való részvételről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

10. Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítvány 

kuratóriumi tagságának megválasztásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

11. Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat benyújtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

12. A volt Japán múzeum ingyenes használatba adásáról, valamint támogatás iránti 

kérelem benyújtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

13. Bejelentések 
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13.1  Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. hálózatfejlesztése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

13.2  Ivóvízkút adományozásáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

13.3  Képviselői kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás  

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

13.4 Szakmai bizottság megbízása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

13.5  Ingatlanok értékesítésével, illetve visszavásárlásával kapcsolatos döntések  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A két ülés közötti munkával kapcsolatosan elmondja, hogy 

elkezdődött a tanuszoda építése. Sajnos a medence alját újra kellett tervezni, mert sajnos a 

belvíz miatt nem volt megfelelő, meg kellett erősíteni. Várhatóan jövő év július 30-ára készen 

lesz. Jogilag eldőlt, hogy a Türr István Kutató és Képző Központ a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz fog tartozni. Augusztus 29-én megrendezésre került a 

Füzesgyarmati Önkéntes Tűzoltó Egyesült útba indító ünnepsége, ez azt jelenti, hogy most 

már önállóan is végezhetnek beavatkozásokat. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A napelemekkel kapcsolatosan szeretne kérni tájékoztatást. 

 

Bere Károly polgármester: Az előző önkormányzati ciklusban született döntés, arról, hogy a 

Csák tanya területén kerüljön kialakításra napelempark. Van egy vállalkozó, aki szeretne ezen 

a területen napelemparkot kialakítani. Ennek a területnek egy része szántó művelési ágú, ezt 

kell átminősíttetni. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde képviselő: A DAREH üléssel és a TOP-os pályázattal 

kapcsolatosan kér tájékoztatást. 

 

Bere Károly polgármester: A DAREH ülésen egy teljesen új koncepció került megszavazásra. 

Ő nem támogatta ezt a döntést, nem látta kellőképpen előkészítettnek az anyagot. Attól tart, 

ha nem lesz időben befejezve vissza kell fizetni a pénzt. Kérte, hogy a jegyzőkönyvben 

rögzítsék, hogy nemmel szavazott. A következő testületi ülésen várhatóan még lesz erről szó.  

Füzesgyarmat várhatóan marad a Karcagi cégnél. A TOP pályázattal kapcsolatosan 

folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A döntésről nem tud. Megállapítja, hogy nincs több 

kérdés, hozzászólás. 

 

Rátérnek a napirendek tárgyalására. 

 

Első napirend  

 

Jelentés a lejárt határidejű határozatokról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Fehér László aljegyző 
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Bere Károly polgármester: A testület  megszavazott 500 ezer forint támogatást Veres Zoltán 

légibemutatójára, de a  szervező ezt a rendezvény egyéb költségeire kívánja fordítani. 

Javasolja a módosítás elfogadását. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen 0 ellenszavazat 

és 0 tartózkodás mellett támogatta mindkét határozati javaslat elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja, a 

jelentést a lejárt határidejű határozatokról, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a jelentést a lejárt határidejű határozatokról 

elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

101/2016.(IX. 21.) önkormányzati határozata 

a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról 

szóló jelentést elfogadja. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy a Veres Zoltán műrepülő Európa-bajnok légi 

bemutatójának megvásárlására biztosított legfeljebb 500.000,- Ft összeg a rendezvény egyéb 

költségeire legyen felhasználva, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 7 tagjából 7 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a határozati javaslatot elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

102/2016.(IX. 21.) önkormányzati határozata 

a X. FÜZESTUNING AUTÓ KIÁLLÍTÁS ÉS MOTOR SHOW 

megszervezéséhez biztosított összeg felhasználásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Híd a 

Jövőért Egyesület által 2016. július 29-31 között megrendezett X. FÜZESTUNING AUTÓ 

KIÁLLÍTÁS ÉS MOTOR SHOW megszervezéséhez, a 80/2016.(V.26.) határozatával Veres 

Zoltán műrepülő Európa-bajnok légi bemutatójának megvásárlására biztosított legfeljebb 

500.000,- Ft összeg a rendezvény egyéb költségeire legyen felhasználva. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Megérkezett Vida Imre képviselő. A Képviselő-testület 9 tagjából 8 képviselő van jelen. 

 

 

 



 5 

Második napirend  

 

Tájékoztató a Füzesgyarmati Sport Klub munkájáról 

Előadó: Szekeres Sándor elnök 

 

Bere Károly polgármester: Köszönti Dr. Földesi Szabolcsot. Átadja neki a szót. 

 

Dr. Földesi Szabolcs Egyesület elnökségi tagja: A Füzesgyarmati Sport Klub 3 fős testülettel 

dolgozik. Szekeres Sándor az elnök, Bere Károly és Ő az elnökségi tag. Két szakosztály 

működik, a férfi labdarugó és a női kézilabda szakosztály. A női kézilabda szakosztály 

megyei osztályban játszik, egy nagyon jó csapat szellemmel. A női csapat finanszírozása az 

Önkormányzat és egy helyi vállalkozó által megoldott. Ezúton is szeretné megköszöni a 

támogatást, amelyet a Sport Klub kap. A férfi labdarúgásban három célt határoztak meg. Az 

egyik cél az utánpótlás újragondolása. A másik az infrastruktúrális fejlesztések, a harmadik a 

felnőtt csapat hosszú távú élmezőnyben tartása. Az infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatosan 

igyekeznek minden pályázati lehetőséget kihasználni. Füzesgyarmaton sokkal nehezebb 

megteremteni az utánpótlásnak a személyi feltételét, hiszen kisebb lakosságszámú, mint 

például Szeghalom és középiskola sincs a településen. A Sárréti Gyöngyhalász Gyermeksport 

Egyesülettel sikerült egy együttműködési megállapodást kötniük, arra vonatkozóan, hogy a 

teljes utánpótlást a nevelésük alá vegyék. Ezek a gyerekek Bánfi Attila, Nagy Gábor és Nyéki 

Szabolcs vezetésével jó kezekben vannak, minden lehetőség adott arra, hogy a lehetőségekhez 

képest egy magas képzést kapjanak. A felnőtt csapattal kapcsolatosan az a céljuk, hogy egy 

olyan csapat működjön, amely széles alapokon nyugszik, és hosszú távon a megyei bajnokság 

dobogóján lehetnek, amely vonzza a nézőket. Nekik Gyarmatinak számítanak a környező 

településekről érkező focisták is, akik a Gyarmati csapatban játszanak. Igyekeznek fiatal 

játékosokat a Klubhoz csábítani. Úgy gondolja, hogy van jövője ennek a sportnak itt 

Füzesgyarmaton. 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökének. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 4 

igen szavazattal, egyhangúan támogatta a beszámoló elfogadását. A bizottság nevében 

gratulál az elért eredményekhez. 

 

Vida Imre képviselő: Örömmel hallotta, hogy elhangzott az, hogy Gyarmatinak számít 

mindenki, aki a Gyarmati csapatban játszik. Ezzel 100%-ban egyetért. Sok sikert kíván a 

további munkájukhoz. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás, aki elfogadja, a 

tájékoztatót a Füzesgyarmati Sport Klub munkájáról, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül a tájékoztatót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

103/2016. (IX. 21.) határozata 

Füzesgyarmati Sport Klub 2015. évi munkájáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Sport Klub 

2015. évi munkájáról szóló tájékoztatót elfogadta. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Gratulál a munkájukhoz és további sok sikert kíván. 

 

Távozott Dr. Földesi Szabolcs 

 

Harmadik napirend  

 

Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének III. sz. módosítása 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok 

elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan elfogadta 

a rendelettervezet elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan elfogadta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan elfogadta a rendelettervezet elfogadását. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A munka és védőruha 2. 641. 967 forint, ez 100%-os 

támogatottságú? 

 

Bere Károly polgármester: Igen, 100% a támogatottságú. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 2016. 

évi költségvetéséről szóló rendelet III. módosításáról szóló rendeletmódosítást, az 

kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a jelenlévő 8 képviselő 8 igen szavazattal, tartózkodás és 

ellenszavazat nélkül – az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 4/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletének módosítását elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2016. ( IX. 22.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről 

és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2016. (II. 18.) önkormányzati rendeletének 

módosításáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a Gazdálkodási és Ellenőrzési 

Bizottság, a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság, valamint a Szociális és 

Humánügyek Bizottság véleménye kikérése után - a következőket rendeli el: 
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1. § 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről és végrehajtásának 

szabályairól szóló 4/2016. (II.18) önkormányzati rendelete 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a 

következők rendelkezések lépnek 

 

    „2. § (1): A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetését  

 

 1 499 756  ezer Ft halmozott bevételi és kiadási főösszegben 

állapítja meg. 

 

„2. § (2): A  2016.  évi  be vé t e le k  é s  k  i a  d  á  s  o  k  egyes tételei az alábbiak szerint  

alakulnak:  

                   Ezer forintban 

Sor- 

szám 
Bevételi jogcím 

2016. évi 

előirányzat 

1.    I.  Működési célú támogatások államháztartáson belülről 562 166 

1.1 
  I./1. Önkormányzatok működési támogatásai (1.1.1 + …+ 

1.1.6.) 
277 655 

1.1.1 Helyi önk.működésének általános támogatása 89 100 

1.1.2 Települési önk.egyes köznevelési feladatainak támogatása   92 442 

1.1.3 
   Települési önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétkeztetési   

feladatainak támogatása 

60 172 

  

1.1.4 Települési önk.kulturális feladatainak támogatása 6 647 

1.1.5 Műk.c.központosított előirányzat 0 

1.1.6 Helyi önk.kiegészítő támogatásai 29 294 

1.2 
  I./2.  Működési célú  egyéb támogatás államháztartáson 

belülről (1.2.1.+…+ 1.2.3.) 
274 769 

1.2.1 Egyéb támogatások 
274 769 

 

1.2.2 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

1.2.3 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele  

1.3 Elvonások és befizetések 9 742 

2. 
II.  Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 

(2.1.+…+ 2.5.) 

35 833 

 

2.1 Önkormányzati támogatások 833 

2.2 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

2.3 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése  

2.4 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele   

2.5  Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 35 000 

3. III. Közhatalmi bevételek (3.1.+…3.+.9.) 423 787 

3.1 Jövedelemadók 200 

3.2 Szoc. hozzájárulási adó és járulékok  

3.3 Bérhez kapcsolódó adók   

3.4 Vagyoni típusú adók 73  476 

3.5 Értékesítési és forgalmi adók 312 669 

3.6 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 8 649 

3.7 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók  



 8 

3.8 Gépjárműadók  

3.9 
Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot 

megillető része 
23 925 

3.10 Egyéb közhatalmi bevételek 4 868 

4. IV.  Működési bevételek (4.1.+…..+4.11.) 86 280 

4.1 Készletértékesítés ellenértéke 23 472 

4.2 Szolgáltatások ellenértéke 5 687 

4.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke   

4.4 Tulajdonosi betétek 25 986 

4.5 Ellátási díjak    10 402 

4.6 Kiszámlázott ÁFA 14 902 

4.7 ÁFA visszatérítése 5 375 

4.8 Kamatbevételek 1 

4.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei   

4.10 Egyéb működési bevételek 324 

4.11 Költségek visszatérítései 131 

5. V. Felhalmozási bevételek (5.1+…..+5.5.) 35 050 

5.1 Ingatlanok értékesítése  32 000  

5.2 Termőföld-eladás bevételei 2 850 

5.3 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 200 

5.4 Részesedések értékesítése   

6. VI.Működési célú átvett pénzeszközök (6.1+….+6.3.) 44 912 

6.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések   

6.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 41 112 

6.3 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz 3 800 

7. VII.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  (7.1.+….+.7.3.) 4 825 

7.1 Garancia és kezességváll.sz.megtérülések  

7.2 Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 4 825 

7.3 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz  

8. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+7) 1 192 853 

9. VIII. Finanszírozási bevételek (9.1.+9.2.+9.3.) 306 903 

9.1. Belföldi finanszírozás bevételei ( 9.1.1.+…+9.1.4.) 306 903 

9.1.1 
 Likviditási célú hitelek-, kölcsönfelvétele pénzügyi 

vállalkozástól 
31 302 

9.1.2  Előlegek  

9.1.3  Maradvány igénybevétele 45 058 

9.1.4  Központi, irányító szervi támogatás 230 543 

9.2. Külföldi finanszírozás bevételei     

9.3. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei   

10. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (8+9)    1 499 756 

 Ezer forintban 

Sor-szám Kiadási jogcímek 
2016. évi 

előirányzat 

1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) 1 136 212 

1.1. Személyi  juttatások 447 044 

1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 96 219 

1.3. Dologi  kiadások 224 434 
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1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 36 509 

          1.5. Egyéb működési célú kiadások 332 006 

1.6.  - az 1.5-ből: - Nemzetközi kötelezettségek   

1.7.    - Elvonások és befizetések 9 742 

1.8. 
   - Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából 

származó kiadások 
8 800  

1.9.    - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 10 505 

1.10.    - Egyéb műk.c.támogatások államht.belülre 18 404 

1.11.    - Árkiegészítések, ártámogatások   

1.12.    - Kamattámogatások   

1.13.    - Egyéb műk.c. támogatások államht.kívülre 144 269 

1.14.    - Tartalékok          140 286 

2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) 93 251 

2.1. Beruházások 14 022 

2.2. Felújítások 67 022 

2.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 12 207 

2.4. 
a 2.3-ból     - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés 

államht.belülre 
  

2.5.   - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása 2 700 

2.6. 
  - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 

törlesztése 
  

2.7.   - Egyéb felh.c.támogatások államht.belülre  

2.8. 
                      - Garancia- és kez.váll.szárm.kifizetés 

államht.kívülre 
 

2.9.    - Lakástámogatás 300 

3.0.    - Egyéb felh.c.támogatások államht kívülre 9 207 

  KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) 1 229 463 

3. V. Finanszírozási kiadások (3.1+…….+3.5.) 236 845 

3.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államht.kívülre (3.1.1+….+3.1.3.)  

3.1.1. Hosszú lejáratú hitelek,kölcsönök törlesztése  

3.1.2. 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése 

pü.vállalkozásoknak 
 

3.1.3. Rövid lejáratú hitelek  

3.2. Belföldi értékpapírok kiadásai (3.2.1.+…..+3.2.4.)   

3.2.1 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása   

3.2.2 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása   

3.2.3 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása   

3.2.4 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása   

3.3. Belföldi finanszírozás kiadásai (3.3.1.+…….+3.3.6.) 270 293 

3.3.1 Államht.belüli megelőlegezések folyósítása   

3.3.2 Államht.belüli megelőlegezések visszafizetése 8 448 

3.3.3 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása 230 543 

3.3.4 
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi 

vállalkozásnak 
31 302  

3.3.5 Pénzügyi lízing kiadásai  

3.3.6 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai   

3.4.    Külföldi finanszírozás kiadásai (3.4.1.+…..+3.4.4.)   

3.4.1     Forgatási  célú külföldi értékpapírok vásárlása   
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3.4.2     Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása   

3.4.3     Külföldi értékpapírok beváltása   

3.4.4 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése   

3.5. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai   

4. KIADÁSOK ÖSSZESEN         1 499 756 

5. KIADÁSOK- BEVÉTELEK  Intézményfinanszírozás nélkül: 1 269 213 

 

2. § 

 

Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői gondoskodnak a módosítások 

2016. évi előirányzatokon és a számviteli nyilvántartásokon történő átvezetéséről. 

 

3. § 

 

E rendelet 2016. szeptember 23. napján lép hatályba és az azt következő napon hatályát 

veszti. 

 

Füzesgyarmat, 2016. szeptember 21. 

 

 

 Bere Károly                                                                                             dr. Blága János 

polgármester                                                                                                         jegyző 

 

 

Kihirdetve: 2016. 09. 22. 

 

Negyedik napirend  

 

Beszámoló az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Szélpál Ildikó pénzügyi osztályvezető 

 

Bere Károly polgármester: Mind a három bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok 

elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan elfogadta 

a beszámoló elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan elfogadta a beszámolót. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan támogatta a beszámoló elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Az adóbevételek növekedő tendenciát mutatnak. Reméli, hogy a 

TOP-os források is megérkeznek az év végére. 

 

Suchné Szabó Edit képviselő: A Tourinform Iroda működtetése kapcsán folyamatos 

probléma, hogy a többi önkormányzat nem fizet, vagy csak későn. El kellene érni, hogy 

fizessék ki a rájuk eső részt. 
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Bere Károly polgármester: Fel lettek szólítva az Önkormányzatok. Több település is 

szándéknyilatkozatot tett arról, hogy ki fogja fizetni. Szeghalom ki is fizette. Reméli, hogy év 

végére be fognak folyni ezek az összegek. Megállapítja, hogy nincs több kérdés. Aki 

elfogadja a beszámolót az önkormányzat és intézményei I. féléves gazdálkodásáról, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül a beszámolót elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

104/2016. (IX. 21.) határozata 

Az Önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadásáról  

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmat város 2016. évi 

költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról szóló 4/2016. (II.18) 
önkormányzati rendelet első féléves végrehajtásáról készített tájékoztatót elfogadja.  

 

Határidő:   folyamatos 

Felelős:   Bere Károly polgármester 

               Önkormányzati intézmények vezetői  

 

 

Ötödik napirend  

 

Szavazatszámláló Bizottsági tagság felülvizsgálatáról 

Előadó: Dr. Blága János jegyző (Helyi Választási Iroda Vezetője) 

 

Dr. Blága János jegyző: Több tag is jelezte, hogy egészségügyi és egyéb okok miatt nem tudja 

vállalni az SZSZB tagságot. Új póttagok megválasztását terjesztette elő. 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót 

a bizottság elnökének. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen 0 ellenszavazat 

és 0 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 

szavazatszámláló bizottsági tagság felülvizsgálatáról szóló határozati javaslatot, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

105/2016. (IX. 21.) határozata 

Szavazatszámláló Bizottsági póttagok választásáról és a Szavazatszámláló Bizottság 

létrehozásáról szóló 17/2014. (II. 13.) határozat módosításáról és annak egységes 

szerkezetbe foglalásáról 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló Bizottságok 

létrehozásáról szóló 17/2014. (II. 13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja és fogadja el 

egységes szerkezetben:  

 

Füzesgyarmat Városi Önkormányzat képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a Füzesgyarmat városban működő 

szavazatszámláló bizottság tagjaivá és póttagjaivá az alábbi, Füzesgyarmat városban 

lakcímmel rendelkező, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárokat választja meg:   

 

01. szavazókör 
CIVIL HÁZ  (Klapka u. 34.) 

Telefon: 491-784. 

1. Csák Imre          Toldi u. 18. 

2. Lázárné Tóth Mónika    Mikszáth u. 12. 

3. Fábián József Imréné       Somogyi B. u. 5. 

 

02. szavazókör 

VADÁSZHÁZ (Széchenyi u. 6.) 

Telefon: 491-003. 

1. Blaskovics Sándorné     Toldi u. 10. 

2. Kovácsné Komócsin Ilona     Kossuth u. 110/a. 

3. Derbák Imréné      Ady E. u. 56. 

 

03. szavazókör 

KÖZPONTI ISKOLA (Széchenyi u. 2.) 

Telefon: 491-769 

1. Kiss Lajosné      Széchenyi u. 37/A. 

2. Makráné Borbíró Eszter      Mátyás u. 2/a C. 

3. Ibrányiné Tóth Babett     Ady E. u. 42. 

 

04. szavazókör 

HEGYESI J. UTCAI ISKOLA (Hegyesi J. u. 12.) 

Telefon: 491-856. 

1. Fekete János       Dugonics u. 2. 

2. Galambos Jánosné Vostenák Melinda   Dugonics u. 11. 

3. Báthoriné Gyáni Magdolna     Szabadság tér 6. 

 

05. szavazókör 

MÁTYÁS UTCAI BÖLCSŐDE (Mátyás u. 29/A.) 

Telefon: 491-182. 

1. Gergely Józsefné        Kinizsi u. 23. 

2. Bujdosó Károlyné      Kossuth u. 100. 

3. Földi Emma              Bethlen u. 23. 

 

06. szavazókör 

KÉPTÁR (Kossuth u. 67.) 

Telefon: 30/2065-768 

1. Csabafi Mátyásné        Ady E. u. 72. 

2. Lévainé Homoki Éva      Kont u. 2. 

3. Rézné Doma Katalin      Ady E. u. 14. 



 13 

 

07. szavazókör 

GÉPÁLLOMÁSI ISKOLA (Kossuth u. 89.) 

Telefon: 491-267. 

1. Bercziné Vári Eszter              Május 1. u. 43. 

2. Tóthné Nagy Ilona       Dobó u. 58.   

3. Csák András István      Mátyás u. 17.  

 

 

08. Nemzetiségi szavazókör: 

HEGYESI J. UTCAI ISKOLA (Hegyesi J. u. 12.) 

Telefon: 491-856. 

1. Kovács Gabriella       Kinizsi u. 16. 

2. Bajiné Varsányi Zsuzsanna    Kertész u. 2. 

3. Molnár Lajosné      Attila u. 10. 

4. Gergely Mária       Kossuth u. 48/a 

5. ifj. Kiss István       Kossuth u. 25. sz. alatti, 

 

Szavazatszámláló Bizottság póttagok: 

1. Herczegné Fehér Mónika     Botond u. 9.  

2. Pálfi Ágnes       Vécsey u. 3.    

3. Károlyi Zsigmondné     Petőfi u. 9. 

4. Galambos Sándorné     Aradi u. 43.  

5. Gazsóné Kovács Andrea     Kinizsi u. 10. 

6. Nyéki Szabolcs      Rákóczi u. 14. 

7. Csák Emese      Garalapos u. 11. 

 

Megbízza a polgármestert, hogy a megválasztott tagokkal és póttagokkal a törvényben foglalt 

esküt tetesse le. 

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Dr. Blága János HVI vezető 

 

Hatodik napirend  

 

Az 512/30 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról és a létrejövő 512/35 hrsz.-ú ingatlan 

állami tulajdonba adásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen 0 ellenszavazat 

és 0 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 3 

igen 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással támogatta a határozati javaslat elfogadását. A 

személyes véleménye az, hogy csak akkor adja át az Önkormányzat az ingatlant, ha már 

működik az uszoda. 
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a 

határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta. 

 

 Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

106/2016. (IX. 21.) határozata 

az 512/30 helyrajzi számú ingatlan megosztásáról és a létrejövő 512/35 hrsz-ú ingatlan 

állami tulajdonba adásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az önkormányzati 

tulajdonú 512/30 helyrajzi számú ingatlan, jelen határozat 1. számú melléklete szerinti 

megosztásához, valamint a kialakuló 512/35 helyrajzi számú, 4369 m2 területű (kivett udvar, 

gazdasági épület művelési ágú) ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez és az állami 

tulajdonba adásához, továbbá a tulajdonba adás eljárásának megindításához a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé. 

 

Határidő:  2016. október 1.  

Felelős:  Bere Károly  polgármester 

 

 

106/2016. (IX. 21.) határozata 1. számú melléklete: 
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Hetedik napirend  

 

Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési, 

Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek.  

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 5 igen 0 ellenszavazat 

és 0 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúlag támogatta a határozati javaslat elfogadását.  

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több kérdés, hozzászólás. Aki elfogadja a 

határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

107/2016. (IX. 21.) határozata 

Döntés személygépkocsi értékesítéséről és új gépjármű vásárlásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a Ford Mondeo 

(rendszám: MIM041, alvázszám: WFOEXXGBBEDR45241) típusú önkormányzati 

személygépkocsit. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy vizsgálja meg a jelenlegi 

önkormányzati személygépkocsihoz hasonló paraméterekkel rendelkező személygépkocsi 

beszerzésének, vagy bérletének, és - nyílt pályázati eljárás lefolytatásával - a jelenlegi 

gépjármű értékesítésének lehetőségét. 

 

A beszerzéssel és a jelenlegi gépjármű értékesítésével kapcsolatos javaslatát a Képviselő-

testület soron következő ülésén terjessze elő. 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

Nyolcadik napirend 

 

A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2016/17-es nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottság elnökének. 
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Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A határozati 

javaslatban az szerepel, hogy 7 csoportban valósuljon meg a 2016/17-es nevelési évben 

indítható óvodai csoportok száma. A bizottság egyhangúan támogatta a határozati javaslat 

elfogadását. 

 

Vida Imre képviselő: 154 fős gyermek létszám szerepelt a beszámolóban, 1 gyermek számít 

duplán és 1 gyermek számít 3 gyermeknek. Az anyagban szereplő 154 fő már így van 

számítva, vagy még erre rá kell számítani? 

 

Dr. Blága János jegyző: 151 gyermek van összesen, a 154 főben már bele van számítva az a 2 

gyermek, aki többnek számít.  

 

Bere Károly polgármester: Bízik abban, hogy a három iskolai osztály meg tud maradni. 

Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a határozati javaslatot az Óvodában 

indítható óvodai csoportok számáról, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

108/2016 (IX. 21.) határozat 

A Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában indítható óvodai csoportok számáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdés d.) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a 

Füzesgyarmati Lurkófalva Óvodában a 2016/2017-es nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számát – a beíratott gyermekek számára figyelemmel – 7 darab csoportban 

határozza meg.  

 

Határidő:  a 2016/2017-es nevelési évben folyamatos 

Felelős:  a Füzesgyarmati Lurkófalva Óvoda intézményvezetője 

 

Kilencedik napirend 

 

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatban való részvételről döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Minden évben csatlakozik az Önkormányzat az ösztöndíj 

pályázathoz. Javasolja, hogy most is csatlakozzon. A Szociális és Humánügyek Bizottság és a 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan támogatta a pályázathoz való csatlakozást. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan támogatta 

a határozati javaslat elfogadását. 
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Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja a 

határozati javaslatot, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozásról, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

109/2016. (IX. 21.) határozata 

A Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázatban való részvételről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő testülete csatlakozik a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójához. 

 

Az Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók számára, valamint a felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok részére kiírandó Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és 

kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázatok kiírása, elbírálása és önkormányzat által nyújtott 

támogatás összegének továbbítása során maradéktalanul az Általános Szerződési 

feltételekben, valamint a felsőoktatási tanulmányokat folytató fiatalok ösztöndíj támogatásáról 

szóló 11/2002. (XII.10.) sz. Kt. rendeletben foglaltaknak megfelelő jár el. 

 

Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulója keretében a beérkezett pályázatokat és a 

pályázatokról hozott döntését az Emberi Erőforrás Minisztérium által üzemeltetett 

elektronikus adatbázisban rögzíti. 

 

A Képviselő-testület a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 2017. évi fordulójában a települési 

önkormányzati ösztöndíjrész havi összegét 4.000.-Ft-ban határozza meg. 

 

Határidő:  2017 évben folyamatosan 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Tizedik napirend  

 

Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítvány 

kuratóriumi tagságának megválasztásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Az előző bizottságnak lejárt a mandátuma. Két új tag került be a 

határozati javaslatba, Báló Sándor Zsolt és Pikó Csaba. Megtörtént velük az egyeztetés, 

amennyiben a testület megválasztja őket, akkor vállalják a tisztséget. A Szociális és 

Humánügyek Bizottság és a Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottságok elnökeinek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan támogatta 

a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja, 

Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítvány kuratóriumi 

tagságra tett javaslatokat a határozati javaslat szerint, kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

110/2016 (IX. 21.) határozat 

A Füzesgyarmati tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítvány 

Felügyelőbizottságának valamint Kuratóriumi tagságának megválasztásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint alapító a Füzesgyarmati 

tehetséges, rászoruló fiatalság továbbtanulásáért Közalapítványába (továbbiakban: 

Közalapítvány) az alábbi személyeket választja meg: 

 

Kuratóriumi tagok neve Kuratóriumi tagok lakcíme 

Báló Sándor Zsolt, mint elnök 5525, Füzesgyarmat, Szabadság tér 6. I./ 13/a 

Kovács Annamária, mint tag 5525, Füzesgyarmat, Vajda utca 8/1 

Ifj. Pozojevich Miklós, mint tag 5525, Füzesgyarmat, Botond u. 2. 

Székelyné Dr. Rudner Bernadett, mint tag 5525, Füzesgyarmat, Dugonics u. 12/A 

Pikó Csaba, mint tag 4026, Debrecen, Bethlen u. 10-12 B/I./10 

 

A Képviselő-testület a Közalapítván Felügyelőbizottságába az alábbi személyeket választja: 

 

Felügyelőbizottsági tagok neve Felügyelőbizottsági tagok lakcíme 

Zs. Nagy Sándorné, elnök 5525, Füzesgyarmat, Mátyás u. 11. 

Csák Erika, tag 5525, Füzesgyarmat, Garalapos u. 11. 

Simonné Bagdi Erzsébet, tag 5525, Füzesgyarmat, Kossuth u. 91/A 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti döntését a civil szervezetek 

névjegyzékén vezesse át. Amennyiben a fenti döntést érdemben nem változtató hiánypótlás 

benyújtása válik szükségessé a nyilvántartásba vételi eljárás során, úgy a Képviselő-testület 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a hiánypótlás benyújtásához szükséges nyilatkozatokat a 

képviselő-testület nevében tegye meg.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

Tizenegyedik napirend  

 

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat benyújtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A Szociális és Humánügyek Bizottság és a Gazdálkodási és 

Ellenőrzési Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. 
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Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A fiatalság oktatásának az 

emeléséről van szó. 100 %-os támogatottságú pályázat. A bizottság egyhangúan támogatta a 

határozati javaslat elfogadását. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja, a 

pályázat benyújtásáról szóló határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

111/2016 (IX. 21.) határozata  

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című pályázat benyújtásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot nyújt be az EFOP-

3.3.2-16  azonosító számú, Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című 

pályázati eljárás keretében pályázatot nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériumához.  

 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert, hogy a pályázatot készítse elő és azt a pályázati 

kiírásban meghatározott határidőn belül nyújtsa be.  

 

Felelős: Bere Károly, polgármester 

Határidő: 2016. október 17.  

 

Tizenkettedik napirend  

 

A volt Japán múzeum ingyenes használatba adásáról, valamint támogatás iránti 

kérelem benyújtásáról 

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: A előterjesztés arról szól, hogy a megalakult Szociális 

Szövetkezetnek az Önkormányzat átadná a volt Japán Múzeum épületét, amelyet a 

Szövetkezet felújítaná. Mind a három bizottság tárgyalta. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság 3 igen 1 ellenszavazat 

és 1 tartózkodás mellett támogatta az előterjesztés elfogadását. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság az 

eredeti előterjesztést tárgyalta. 1 igen 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett nem támogatta. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság az 

eredeti előterjesztést egyhangúan támogatta. 

 

Dr. Blága János jegyző: A bizottsági javaslatok alapján az eredeti határozati javaslatba 

beépítésre került az eszközök pontos meghatározása, arra vonatkozóan, hogy mi az, amit az 

Önkormányzat átadna a Szövetkezetnek haszonkölcsön szerződés formájában. Beépítésre 

került egy bérleti díjra vonatkozó megállapítást, amely szerint a Szövetkezet beindulásának 
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évét követő évtől a múzeumra vonatkozóan bérleti szerződés kerülne megkötésre, amelyben 

legalább 50. 000.- Ft bérleti díj kikötését kéri a testület. Ez már az üzleti tervbe is beépítésre 

került a Szövetkezet részéről. A beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatosan egyeztettek a 

Szövetkezet igazgatóságával és vállalják azt, hogy amennyiben a múzeum épületén belül 

beruházást illetve felújítást hajtanak végre, úgy a saját pályázatukban meghatározott 

fenntartási időszakot követően ezt ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába adják. Kizárva 

azt a lehetőséget, hogy az épületen elvégzett beruházások, felújítások költségét a Szövetkezet 

ezt számon kérje az Önkormányzattól. 

 

Koncz Imre képviselő: Hiányolja, hogy az üzleti tervben a működésről nem esik szó. 

Működési költség sehol sem szerepel. Ebből úgy tűnik, mintha az Önkormányzat ingyen adna 

mindent. (vizet, áramot stb.) Az egész konstrukciót furcsának találja. Azok közül, akik a 

közfoglalkoztatásban részt vesznek, abból három fő vesz részt a Szövetkezetbe. Véleménye 

szerint ezt kifejezetten tiltani kellene, hogy, aki a Szövetkezet tagja, az nem vehet részt a 

közfoglalkoztatásban. 

 

Dr. Blága János jegyző: Elmondja, hogy azt tudni kell, hogy aki be van tervezve a 

Szövetkezetnél, mint munkavállaló, az a továbbiakban nem lesz közfoglalkoztatott. Egy 

pályázati eljárás van ezzel kapcsolatosan folyamatban, amely kifejezetten kéri, hogy olyan 

személyek kerüljenek foglalkoztatásra a Szövetkezetnél, akik a közfoglalkoztatásból jönnek 

át. Ezzel is erősítve a közfoglalkoztatás munkaerőpiacra való átvezetését. 

 

Bere Károly polgármester: Amikor az ez évi start munkaprogram meg lett tervezve, a 

Munkaügyi Központ felhívta a figyelmét az Önkormányzatnak, hogy hozzon létre Szociális 

Szövetkezetet, ez a képviselő-testület elé is lett terjesztve korábban. Egy állami szándék, hogy 

létrejöjjenek Szociális Szövetkezetek. Célja az, hogy a start programból vegyenek át már jól 

működő dolgokat, valamint a megtermelt javak a Szövetkezeten keresztül kerüljenek 

értékesítésre. Javasolta, hogy az Önkormányzat adjon 5 millió forintot a Szövetkezetnek, de a 

testület többsége ezt nem támogatta. Központi modell alapján lett elkészítve az előterjesztés.  

Annak a két feltételnek teljesülnie kell, hogy az Önkormányzat is vegyen részt benne és 

közfoglalkoztatottak vegyenek részt. 

 

Koncz Imre képviselő: A közfoglalkoztatásban megtermelnek dolgokat, ez bizományba 

átkerül a Szövetkezethez, amit nem tud eladni, azt visszaadja az Önkormányzatnak. 

 

Bere Károly polgármester: Az Önkormányzat nem tud közvetlenül értékesíteni a piacra. 

 

Koncz Imre képviselő: Szeretné, ha ez a két dolog egymástól független lenne. 

 

Dr. Blága János jegyző: Ez a Szociális Szövetkezeti modell alapja. Azzal, ha valaki bekerül a 

Szövetkezetbe, onnantól kezdve nem lesz tovább közfoglalkoztatott. 

 

Bere Károly polgármester: A start közmunkaprogram fedezetet biztosít a működési 

kiadásokra is. 

 

Koncz Imre képviselő: Kizárt dolognak tartja, hogy az elnök tiszteletdíját a start 

közmunkaprogram finanszírozná. Ez a kiadás sem szerepel az üzleti tervben. 

 

Bere Károly polgármester: Azért nem szerepel, mert nem kap tiszteletdíjat. 
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Bere Katalin képviselő: Ő is hiányolta, hogy sehol sem szerepelnek fenntartási költségek. 

Mikor fog kiderülni, hogy a pályázat nyer vagy sem? Addig nem kezdik meg a felújítást? 

 

Bere Károly polgármester: Úgy gondolta, hogy addig nem kezdődnek meg a felújítási 

munkák. 

 

Bere Katalin képviselő: A beszámolóból az olvasható ki, hogy a méhészet 1086 kg mézet 

nyert ki éves szinten. Ehhez képest 1 350 000 kg van az üzleti tervbe betervezve. 

 

Dr. Blága János jegyző: Profi méhésszel egyeztette le. 45 méhcsaláddal számolva ez reális  

adat. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Pont a két mínuszban lévő ágazatot veszi át a 

Szövetkezet? Korábban is javasolta azt, hogy legyen váltó tojóállomány, mert levágják azt az 

egy tojóállományt és 2-3 hónapig nincs tojás. A Szövetkezet ezen időszak alatt venni fogja a 

tojást a tésztagyártáshoz? Olvasható az anyagban, hogy mínuszos a méhészet, ezért újabb 

családokat kellett vásárolni. Tavaly is új családokat kellett vásárolni és mégsem jön az elvárt 

mennyiség. Nem kockázatos mínuszos ágazatokkal kezdeni? 

 

Bere Károly polgármester: A dupla tojóállomány kérdését meg fogják jövőre gondolni. Azért 

választották ezt a két ágat, mert kicsit és viszonylag könnyen kezelhetőek. A jelenlegi 

tojóállomány háromnegyed évig biztosítja a tojás ellátmányt, és fontolóra veszi a képviselő 

asszony javaslatát a csere állományról. Úgy tűnik, hogy a piac biztosított a tésztagyártásnál, 

többen jelezték ezt. A méhésztre oda kell figyelni. 

 

Vida Imre képviselő: A Szövetkezet nem lesz soha veszteséges. Átveszi az árut az 

Önkormányzattól, ráteszi a hasznát és eladja. Így nem lenne korrekt, ha az Önkormányzat 

épületét ingyenesen használhatnák. Egyetért a módosítással, miszerint belekerült a min. 50. 

000 Ft/ hó bérleti díj. 

 

Koncz Imre képviselő: Ezzel a megállapítással nem ért egyet, hogy a Szövetkezet nem lehet 

veszteséges. Ha a fele eltűnik, nem lesz haszon. 

 

Bere Károly polgármester: A vezetőség felelősséggel tartozik. 

 

Koncz Imre képviselő: Neki úgy tűnik, hogy a Szövetkezet bizományba megkapja az árut és 

ha nem sikerül eladnia, akkor visszaadja. Ha eladhatatlanul kerül vissza?! Az a baj, hogy 

senki sem vállal felelősséget semmiért. 

 

Gazsó Attila bizottsági tag: Nincs eladhatatlan méz. Ha nincs vegyszerezve, akkor az nem 

romlik meg. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: Olvasható, hogy Gulyás Andása a Felügyelő Bizottság 

elnöke. Ő ügyvéd? 

 

Bere Károly polgármester: Gulyás András egy könyvelő. Megállapítja, hogy nincs több 

hozzászólás. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 4 igen szavazattal, 3 

tartózkodással és 1 ellenszavazattal nem elfogadta. 
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Bere Károly polgármester szünetet rendel el. 

 

Bere Katalin képviselő: Azt a javaslatot teszi, hogy az Önkormányzat csak akkor adja át az 

volt Japán Múzeum épületét a Szociális Szövetkezetnek, ha a pályázata sikeres lesz. A 10 

millió forintos felújítási költséget az Önkormányzat ne vállalja magára, úgy hogy nem tudja, 

hogy ez pályázati úton visszatérül-e. A Szövetkezet üzleti terve legyen kiegészítve a 

rezsiköltségekkel. 

 

Bere Károly polgármester: Az októberi testületi ülésre a módosító javaslatokkal újra a testület 

elé lesz terjesztve az üzleti terv. Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja az 

elhangzott módosító javaslatokkal a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 6 igen szavazattal, 1 

tartózkodással és 1 ellenszavazattal elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

112/2016. (IX. 21.) határozata 

A volt Japán múzeum ingyenes használatba adásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 

Füzesgyarmati Agrostart Szociális Szövetkezet (továbbiakban: Szövetkezet) használatába 

kerüljön az 5525 Füzesgyarmat Kossuth u. 10. sz. alatt található, Füzesgyarmat belterület 11/1 

hrsz.-ú ingatlan, a szociális szövetkezet alapszabályában meghatározott tevékenysége ellátása 

céljából. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá, hogy haszonkölcsön szerződés keretében a 

Szövetkezet használatába kerüljenek az Önkormányzat által közfoglalkoztatási program 

megvalósítása során, tésztagyártás valamint mézelőállítás céljából beszerzett eszközök.  

 

A Képviselő-testület kifejezetten nyilatkozat, hogy egy éves működést követően 

megvizsgálásra kerüljön annak lehetősége, hogy a Szövetkezet az általa ingyenesen használt 

ingatlant bérleti szerződés keretében használja tovább, azzal, hogy a bérleti szerződésben 

meghatározott bérleti díj legalább 50.000 forintban legyen megállapítva.  

 

A Képviselő-testület hozzájárul továbbá ahhoz, hogy pályázati eljárás keretében az épületen a 

Szociális Szövetkezet beruházást hajtson végre. A Képviselő-testület a hozzájárulását 

kizárólag abban az esetben adja meg, amennyiben a Szövetkezet megnyeri a FOKUSZ-0096 

pályázati azonosítójú „Hátrányos helyzetben lévő munkavállalók segítése szociális 

szövetkezet keretein belül” címen benyújtott pályázatot, és kötelezettséget vállal arra, hogy a 

fenntartási időszakot követően a beruházás során létrejött vagyon ingyenesen Füzesgyarmat 

Város Önkormányzatának tulajdonába kerül.  

 

Utasítja a Polgármestert, hogy a rezsiköltségek tételesen kerüljenek be a szövetkezet üzleti 

tervébe, és az így kiegészített üzleti terv legyen előterjesztve sorok következő ülésre.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan használatáról szóló 

szerződést, valamint az átadásra kerülő eszközökre vonatkozó haszonkölcsön szerződést a 

szövetkezet képviselőjével írja alá.  
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Határidő: 2016. október 30.  

Felelős: Bere Károly, polgármester 

 

 

 

Tizenharmadik napirend 

 

Bejelentések 

 

13.1  Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. hálózatfejlesztése 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A szolgáltató két digi tornyot szeretne építeni Füzesgyarmaton, az 

egyik a sportpályánál, a másik a központban lenne. A Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság 

és a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a 

bizottságok elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: Terület bérbeadásról van szó. A 

bizottság egyhangúan támogatta. 

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan támogatta a határozati javaslat elfogadását. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs hozzászólás. Aki elfogadja, a határozati 

javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

113/2016. (IX. 21.) határozata 

az Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. hálózatfejlesztéséhez szükséges antenna állomás 

elhelyezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Digi Távközlés 

és Szolgáltató Kft. hálózatfejlesztése a Füzesgyarmat 8 hrsz-on illetve a 630/30 hrsz-on, a 

Polgármester által kijelölt egyenként 200 m2-es helyen valósuljon meg. 

 

A Képviselő-testület hozzájárul, hogy a hálózatfejlesztéshez szükséges terület bérbeadás útján 

kerüljön a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. használatába és azon a szükséges 

beruházásokat megvalósítsa.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

13.2  Ivóvízkút adományozásáról döntés 

Előadó: Bere Károly polgármester, Csák Zsolt műszaki csoportvezető 

 

Bere Károly polgármester: Egy rozsdamentes, fém kutat ajándékozott az Önkormányzatnak az 

Alföldvíz Zrt. Az előterjesztés arról szól, hogy ezt a kutat hol helyezzék el. Három javaslata 
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volt. A Kossuth utca 123, a Kossuth utca 60. vagy a Bajcsy Zsilinszky utcai játszótér. A 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai 

Bizottság tárgyalta. Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke:A bizottsági ülésen négy helyszín 

is felmerült, de egyik sem kapott többségi szavazatot.  

 

Vida Imre Településfejlesztési, Közbeszerzési és Turisztikai Bizottság elnöke: A bizottság a 

Kossuth utca 60. szám alatti elhelyezést támogatta 3 igen és 1 nem szavazattal. A Bajcsy 

Zsilinszky utcai játszótéren való elhelyezést is 3 igen és 1 nem szavazattal támogatta a 

bizottság. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A Bajcsy Zsilinszky 

utcai játszótéren javasolja elhelyezni az ivóvíz kutat. Aki a javaslatot elfogadja, az 

kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

114/2016. (IX. 21.) határozata 

az Alföldvíz Zrt. által felajánlott díszkút elhelyezéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy az Alföldvíz Zrt, 

által adományozott díszkút a Füzesgyarmat, Bajcsy Zsilinszky utcai játszótéren kerüljön 

elhelyezésre. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Bere Károly polgármester 

 

 

13.3 Képviselői kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás  

Előadó: Bere Károly polgármester, Dr. Blága János jegyző 

 

Bere Károly polgármester: Három kérdés érkezett Önkormányzatunkhoz a Képviselők 

részéről.  

 

1. Az ivóvíz minőségével kapcsolatos kérdés 

 

A településen több esetben érkezett jelzés képviselők felé, amelyek szerint az ivóvíz sárgás 

színű. Önkormányzatunk megkereste a víziközmű szolgáltató Alföldvíz Zrt.-t amely az 

alábbiak szerint adta meg válaszát: 

 

Az ivóvíz minőségének ellenőrzése a városban több helyen közkifolyókon keresztül vett 

mintákból az Alföldvíz Zrt. központi laboratóriuma által rendszeresen megtörténik, mely 

minták eredménye kifogástalan. Füzesgyarmat Vízellátása 2016. február 12-töl regionális 

távvezetékről történik, a település területén külön vízkezelésre nem kerül sor. A jelzett 

probléma adódhat a szolgáltatott ivóvíz összetételének megváltozásából, valamint az áramlási 

viszonyok megváltozásából. Az ivóvízvezeték belső falán az ivóvízben lévő vas- és mangán 

„lepedék” a csővezeték falán ún. „biofilm” réteget képeznek, amikor a vezetékben 
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megváltoznak az áramlási viszonyok ez a „biofilm” réteg leválhat és ez a víz zavarosságát 

okozhatja.  

 

Az ivóvíz minőségének javítása érdekében 2016. szeptemberében  mechanikai hálózatmosatást 

végzünk, amelynek eredményeképpen a vízminőség esztétikai szempontból történő javulása 

várható.  

 

2. A Kalásznet Kft. által nyújtott televíziós és internetes szolgáltatás hibái 

 

A képviselői kérdés az internetes és televíziós szolgáltatás minőségére vonatkozott, kitért a 

hibák helyreállításának idejére valamint a sávszélességgel kapcsolatos tájékoztatás kérésére. 

A kérdésre a Kalásznet Kft. vezetése az alábbi választ adta:  

 

Megkaptuk a KalászNet internet és tv szolgáltatásokkal kapcsolatos levelét. Szeretném 

hangsúlyozni, hogy számunkra mennyire fontos minden egyes visszajelzés mivel ezen 

információk alapján tudunk teljes képet kapni az adott szolgáltatásokkal kapcsolatosan. 

Azt mindenképpen szeretném kiemelni, hogy egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk a javítási idők 

csökkentésére. Jelenleg erre az Általános Szerződési Feltételekben 72 órán belüli megoldást 

vállalunk, de tudjuk, hogy ez sok ügyfelünk számára túlontúl hosszú várakozási időt jelent és 

emiatt sokkal gyorsabban próbálunk reagálni ügyfeleink szolgáltatásainkkal kapcsolatos 

bejelentéseire. Elmondhatom, az esetek döntő többségében egy napon belül elhárítjuk a 

bejelentett problémát. Természetesen vannak mindig bonyolultabb esetek amelyek elhárítása 

elhúzódhat. És itt a bejelentett problémát is szeretném hangsúlyozni mivel csak nagyon 

konkrét információval tudjuk elkezdeni a hiba okának felderítését. Ha például egy megszokott 

tv csatorna helyén épp nincs semmi, akkor ezt a konkrét hibát azonnal tudjuk a fejállomáson 

ellenőrizni és elkezdeni az elhárítását. 

Az lenne a tiszteletteljes kérésem, segítsenek abban, hogy minél jobban elterjedjen a lakosság 

körében az a követendő folyamat, hogy minden egyes probléma bejelentésre kerüljön az adott 

ügyfélszolgálati (06-40 201 200) számon amivel kapcsolatosan örömmel jelzem, hogy már 

teljesen díjmentesen elérhető azaz a panaszt bejelenteni kívánó ügyfeleknek ez pénzébe nem 

kerül. Ez az ügyfél és szolgáltató közti kommunikáció viszont számunkra nagyon sok értékes 

és pontos információval szolgál a hiba okának gyors kiderítésében. 

 

A Kalásznetnél előfizetők átmehetnek a Telekom egy kedvezményes csomagjába, és nem kell 

kötbért fizetniük. Fontos kérdés, hogy az Önkormányzat a Képviselő-testület üléseit milyen 

módon fogja tudni közvetíteni a lakosságnak. 

 

3. A Békés Manifest hulladékszolgáltató által felszámított hulladék lerakási díjak  

 

A képviselő kérdésében a Békés Manifest által a település több lakosa részére kiküldött 

fizetési felszólításra tért ki, amely valószínűleg a volt közszolgáltató által felszámított 

hulladéklerakási járulékot tartalmazta. Kérdésében a hulladéklerakási járulék jogszerűségének 

vizsgálatát kérte.  

 

Önkormányzatunk saját hatáskörében megvizsgálta a kérdést és arra az alábbi választ adja:  

 

Ugyan a hulladékról szóló 2011. évi CLXXXC. törvényben szerepel az, hogy nem áthárítható 

a hulladéklerakási járulék, de ez csak 2015. január 1-től hatályos szöveg. Az ezt megelőző 

időszakban kialakult az a gyakorlat a közszolgáltatóknál, hogy ezt a lerakási járulékot 

továbbszámlázták a fogyasztók felé. A közszolgáltatást igénybevevők egy része ezt a 
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gyakorlatot bíróságon is megtámadta ezt, de a Kúria döntése alapján a jogszabály 

értelmezéséből nem tűnik ki az, hogy jogszerűtlen lenne a lakosság részére való 

továbbszámlázás. Ezt követően az Országgyűlés módosította a törvényt, pontosan 

megfogalmazta, hogy a továbbszámlázás nem jogszerű gyakorlat a közszolgáltatók részéről, 

azonban a visszamenőleges hatály általános tilalma miatt ezt csak a 2015 január 1-t követő 

számlák tekintetében lehet alkalmazni. 

 

Vida Imre képviselő: Megköszöni a tájékoztatást. Az ivóvíz tisztítással kapcsolatos kérdésre 

kellene visszatérni októberben, ha megtörténik a tisztítás. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja, a 

Képviselői kérdésekkel kapcsolatos tájékoztatás, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

115/2016 (IX. 21.) határozata 

Polgármesterhez intézett kérdésre vonatkozó válasz elfogadásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja az egyes képviselői 

kérdések tekintetében nyújtott polgármesteri választ Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelet 39. § 

(2) bekezdése alapján. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

13.4 Szakmai bizottság megbízása 

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A Gyógycentrum vezetőjével kapcsolatosan létre kell hozni egy 

véleményező bizottságot. A bizottság tagjainak javasolja Kovácsné Czeglédi Mária Tünde 

képviselőt, tanácsnokot, Dr. Barta Krisztina háziorvost, és Lakatos Zsuzsannát a Magyar 

Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Békéscsabai Területi  Szervezetének vezetőjét. Pályázat 

sajnos nem érkezett. Jelenleg az EFI iroda vezetője látja el ideiglenesen a feladatot. A 

Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság és a Szociális és Humánügyek Bizottság tárgyalta. 

Megadja a szót a bizottságok elnökeinek. 

 

Kovácsné Czeglédi Mária Tünde Szociális és Humánügyek Bizottság elnöke: A bizottság 

egyhangúan támogatta. 

 

Koncz Imre Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottság elnöke: A bizottság egyhangúan 

támogatta. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. Aki elfogadja, a 

határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 
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Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2016 (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmati Gyógycentrum Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására 

benyújtott pályázatokat véleményező bizottság létrehozása 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató vezetői beosztására benyújtásra kerülő pályázatokat véleményező, 

eseti bizottságot hoz létre. 

 

A bizottság tagjai:  Kovácsné Czeglédi Mária Tünde  képviselő, tanácsnok 

   Dr. Barta Krisztina    háziorvos 

Lakatos Zsuzsanna Magyar Egészségügyi 

Szakdolgozói Kamara Békéscsabai 

Területi  Szervezetének vezetője 

 

A Képviselő-testület meghatalmazza a Polgármestert, hogy az érintetteket a testületi döntésről 

értesítse, és a bizottság munkájához a feltételeket biztosítsa. 

 

Határidő:  azonnal, értesítésre 2016. szeptember 22. 

Felelős:  Bere Károly polgármester 

 

 

13.5  Ingatlanok értékesítésével, illetve visszavásárlásával kapcsolatos döntések  

Előadó: Bere Károly polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Az első határozati javaslat a Simonyi utca 12. szám alatti szociális 

bérlakásról szól. A házaspár családok otthonteremtési kedvezménye iránti kérelmet kíván 

előterjeszteni, és kérte, hogy az ingatlan tetőszerkezete kerüljön kijavításra, és annak értéke 

kerüljön feltüntetésre az ingatlan értékbecslésében, mivel a CSOK iránti igényük tudná 

fedezni a szükséges költségeket. Az ingatlanon a Füzesgyarmati Városgazdálkodási Kft. 

munkatársai elvégezték a szükséges felújítási munkákat. A munkálatok elvégzését követően 

az új értékbecslés 1.700.000 forintban határozta meg az ingatlan értékét. Megállapítja, hogy 

nincs hozzászólás. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2016 (IX. 21.) határozata 

az 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 12. sz. alatti ingatlan értékesítésére vonatkozó 

122/2015. (IX. 17.)  határozatának módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében 

eljárva, értékesíti a kizárólagos tulajdonában álló, valóságban az 5525 Füzesgyarmat Simonyi 

u. 12. sz. alatt található, az ingatlan-nyilvántartásban Füzesgyarmat belterület 2598/2. hrsz.-

on, kivett lakóház és udvar és gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott ingatlant, az 

ingatlant jelenleg bérlő Tóth Imre (született: Füzesgyarmat, 1955. 08. 26; anyja neve: Kiss 

Margit; lakcíme: 5525 Füzesgyarmat; Simonyi u. 12. sz.) valamint felesége, Tóth Imréné 
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(született: Rozmán Natália, Mátyfalva, 1967. 06. 28.; anyja neve: Muszka Mária Jurijevna; 

lakcíme: 5525 Füzesgyarmat, Simonyi u. 12. sz.) részére, összesen 1.700.000 forint értékben. 

 

A Képviselő-testület felhívja a vételi ajánlatot tevők figyelmét, hogy az ingatlanra vonatkozó 

értékbecslés elkészítésének a költsége az adás-vételi szerződés megvalósulásától függetlenül a 

vételi ajánlatot tevőket terheli.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A második határozati javaslat a Füzesgyarmat belterület 69. hrsz.-

ú ingatlan értékesítéséről szól. Az ingatlan tekintetében vételi ajánlat érkezett be Kovács Imre 

jelenlegi bérlő részéről. A vételi ajánlat benyújtását követően elkészült az ingatlan 

tekintetében az értékbecslés, amely szerint az ingatlan jelenlegi forgalmi értéke 270.000 

forint. Aki elfogadja az értékesítésről szóló előterjesztést, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2016 (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmat belterület 69. hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében 

eljárva, értékesíti a kizárólagos tulajdonában álló, Füzesgyarmat belterület 69. hrsz.-on, kivett 

beépítetlen terület művelési ágban nyilvántartott ingatlant, az ingatlant jelenleg bérlő Kovács 

Imre ( született: anyja neve: lakcíme ) részére, összesen kétszázhetvenezer forint, azaz 

270.000 Ft. értékben. 

 

A Képviselő-testület felhívja a vételi ajánlatot tevők figyelmét, hogy az ingatlanra vonatkozó 

értékbecslés elkészítésének a költsége az adás-vételi szerződés megvalósulásától függetlenül a 

vételi ajánlatot tevőket terheli.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő: azonnal  

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: A harmadik és a negyedik határozati javaslat a Füzesgyarmat 

külterület 0416/48 hrsz.-ú és 0416/70 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében a visszavásárlási jog 

gyakorlásáról szól. A Földhivatal kérte, hogy szülessen erről egy döntés. 

 

Koncz Imre képviselő: Nem érti, hogy miért akarja az Önkormányzat visszavásárolni? 
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Dr. Blága János jegyző: A Földhivatal a szerződés felmondását nem fogadta el, ezért a 

szerződésben kikötött visszavásárlási jogot tudja az Önkormányzat gyakorolni. Azért a 

vételárért amennyit megfizetett az Önkormányzatnak az ingatlanért, azaz nulla forintot.  

 

Koncz Imre képviselő: Azt javasolja, hogy hajtsák be a vállalkozótól az ingatlan árát. 

 

Bere Károly polgármester: Az eredeti határozati javaslatokat szavaztatja. Aki elfogadja a 

Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről szóló 

határozati javaslatot, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2016. (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmat külterület 0416/70 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében 

eljárva, Globalven Kft. (1054, Budapest, Bank utca 6. 2. emelet 9.), vevőtől visszavásárolja a 

Füzesgyarmat külterület 0416/70. hrsz.-on, kivett ipartelep és gazdasági épület művelési 

ágban nyilvántartott ingatlant, az eredeti adásvételi szerződésben foglalt feltételekkel.  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja a határozati javaslatot a Füzesgyarmat külterület 

0416/48 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről, az kézfelemeléssel jelezze. 

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 7 igen szavazattal, 1 

ellenszavazattal és tartózkodás nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2016 (IX. 21.) határozata 

A Füzesgyarmat külterület 0416/48 hrsz.-on nyilvántartott ingatlan értékesítéséről 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107. §-ban foglalt hatáskörében 

eljárva, Molnár Zoltán, vevőtől visszavásárolja a Füzesgyarmat külterület 0416/48. hrsz.-on, 

szántó művelési ágban nyilvántartott ingatlant, az eredeti adásvételi szerződésben foglalt 

feltételekkel. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ingatlan tekintetében az adás-

vételi szerződést, Füzesgyarmat Város Önkormányzata nevében írja alá.  

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 
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Vida Imre képviselő: Javasolja, hogy jogilag indítsanak egy megkeresést. 

 

Bere Károly polgármester: Aki elfogadja, hogy az elmaradt beruházások miatt az 

önkormányzat indítson egy jogi megkeresést kártérítésre, az kézfelemeléssel jelezze.  

 

Megállapítja, hogy a Képviselő-testület jelenlévő 8 tagjából 8 igen szavazattal, 

tartózkodással és ellenszavazat nélkül elfogadta. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2016 (IX. 21.) határozata 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, felhatalmazza a Polgármestert, 

hogy a Globalven Kft. (1054, Budapest, Bank utca 6. 2. emelet 9.), vevőtvel szemben a 

visszavásárlásra kerülő Füzesgyarmat külterület 0416/70. hrsz.-on, kivett ipartelep és 

gazdasági épület művelési ágban nyilvántartott ingatlannal kapcsolatos eredeti adásvételi 

szerződésbe foglalt vállalások teljesítésének elmaradásából származó biztatási kárt, jogi úton 

érvényesítse. 

 

Határidő:  értelem szerint. 

Felelős:  Bere Károly, polgármester 

 

Vida Imre képviselő: A Kossuth utca elején egy pár éve felújított macskaköves kerékpárút 

nagyon rossz állapotban van. Ezt meg kellene oldani. Jön a csapadékos időjárás. A Kossuth 

utcán közlekedő járművek rácsapják a vizet a kerékpárúton közlekedőkre. Szeretné, ha a 

sövényt nagyobbra hagynák, illetve amik kipusztultak, azokat pótolnák. 

 

Bere Katalin képviselő: Az hangzott el korábban, hogy addig próbálkozunk beadványokkal a 

közút fenntartónál, amíg valamilyen megoldás nem történik a Bucsa-Füzesgyarmat illetve a 

Biharnagybajom- Füzesgyarmat vonalon. Ebben az ügyben, hogy állunk? 

 

Bere Károly polgármester: A legutóbbi levélre még nem jött válasz. Azt az információt kapta, 

hogy jövőre sokkal több pénzügyi forrás lesz erre, mint a korábbi években. A Karcag-Bucsa-

Füzesgyarmat- Szeghalom út és a Kisújszállás- Ecsegfalva- Dévaványa-Körösladány út 

felújítására vannak javaslatok. A Biharnagybajomi út felújításának lehetőségét jelenleg nem 

látja, nem került bele a TOP pályázatba. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A központban lévő buszöböl is nagyon meg van süllyedve. Azt is 

meg kellene valamilyen forrásból javítani. 

 

Bere Károly polgármester: Át is kellene helyezni a buszmegállót. Megkérdezi a műszaki 

csoportvezetőt, hogy ez szerepel-e a zöldváros programba? 

 

Csák Zsolt műszaki csoportvezető: Nem került bele. 

 

Bere Károly polgármester: Akkor saját erőből kell megoldani. 

 

Ibrányi Éva alpolgármester: A Petőfi utcára vezető járda minősíthetetlen állapotban van. 

Ugyanez a helyzet a Bethlen utcán is. Ismét megrendezésre kerül szeptember 22-én az 

Európai Autómentes Nap a sportpályán. A Magyar Államvasutak is kitelepül a rendezvényre. 
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Íjászbemutató várja az érdeklődőket. 2016. szeptember 19-én Gyulán, az Íjászbajnokságon 

Szitás László füzesgyarmati lakos világbajnok lett. Szívből gratulál neki. Szeretettel várják az 

érdeklődőket.   

 

Bere Károly polgármester: Az útfelújítással kapcsolatosan elmondja, hogy a 

közmunkaprogramban van még erre forrás. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

ügyvezetője: A járdafelújításokat meg tudják valósítani. 

 

Várkonyiné Csáforda Éva képviselő: A buszmegállót is szerette volna megemlíteni, nagyon 

fontos lenne a javítása. A piacon lévő mosdók állapota borzalmas. Ki vannak törve az 

ablakok, elviselhetetlen szagok vannak. Az iskola előtt olyan autós forgalom van, hogy az ott 

dolgozók nem tudnak leparkolni. A temető előtti bejáratot szeretné, ha rendbe tennék. Nagyon 

megugrott a napközi konyha bérleti díja, irreális árnak tartja ahhoz képest, amilyen állapotban 

van. Az ottani mosdók is nagyon rossz állapotúak. 

 

Bere Károly polgármester: A piacon lévő mosdókkal kapcsolatos állapotokat már tavasszal 

jelezte a Kft-nek. Szeretné, ha a mosdók hétköznap is nyitva lennének, hiszen kell a városnak 

hogy legyen közterületi mosdója. Bízik benne, hogy a játszótereknél is sikerül mosdót 

kialakítani. 

 

Turbucz Róbert Füzesgyarmati Városgazdálkodási és Intézmény Üzemeltetési Kft. 

ügyvezetője: A mosdót heti két alkalommal takarítják. Ha kell, minden nap ki fog küldeni oda 

valakit. A temető bejárójával kapcsolatosan elmondja, hogy térkövezésre most biztosan nem 

tudnak pénzt szánni, de kikátyúzzák, kibetonozzák. 

 

Bere Károly polgármester: Kéri, hogy a konyha mosdójának felújítását mérjék fel a Kft. 

emberei. Az iskola előtti parkolás megoldását átgondolja és vissza fognak térni erre a dologra. 

 

Füzes Tv Szolgáltató Kft képviselője: Felmerült kérdésként a Képviselő-testületi ülések 

közvetítése. A Kalásznet Kft. és az Ő rendszerük teljesen kompatibilis. Youtube csatornán 

keresztül is megoldható lesz a közvetítés. A Telekom Nyrt.-vel még folynak a tárgyalások. Az 

Invitel Zrt. teljesen elzárkózik a helyi televíziótól. 

 

Bere Károly polgármester: Megállapítja, hogy nincs több hozzászólás. A következő testületi 

ülés várhatóan október 27-én lesz. Ezzel az ülést 17 óra 59 perckor bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

  Bere Károly                      Dr. Blága János 

  polgármester                                        jegyző 


